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 :ستشبرية الذوليةلهيئة االا -

 

  عبددددددا  احلدددددد       دددددد     أ.د/

  

 

 مجه  يدددددددل ربددددددد   ا    دددددددل  

   

 إححلدددددد ا عبددددددا  ا   دددددد   أ.د/ 

  

  جلمه  يدددددددددددددل  ا   حلددددددددددددد ل

   

 أ ددددددددد  اب  دددددددددل ر ددددددددد أ.د/ 

  

  جلمه  يدددددددددددددل  ا   حلددددددددددددد ل

   

 سددددددددددددد     ابددددددددددددد      د/ أ.

  

  جلمه  يدددددددددددددل  ا   حلددددددددددددد ل

   

 حممددددددا  دردددددد   اددددددا أا  د/ أ.

  

 جلمه  يددددددددددددل   سدددددددددددد ر ل  

  مل  ي    ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

   

اامليةياادعييف
 أ.د/اتريمع اعييااحلهمةي

 

اعيةيااجملل اوعسؤولاادهعي
 د/ابيةكااهللاحيةب

ايرةساادتحيةي
اأ/انرايانسةم
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 :علميةلهيئة الا -
 

  ححلددددددددددددد      ددددددددددددد  أ.د/ 

  

 0  ر دددددددددددددددل  جل   ددددددددددددددد  

   

   مدددددددددددددا  أ ددددددددددددداأ.د/ 

  

   ر دددددددددددددددددددددددددددددددددددل أد   

   

  دددددددددددا د   د إ ددددددددددد      أ.د/ 

  

   ر ددددددددددددددددل  جل  ددددددددددددددددل 

   

 شدددددددددددددد    حممدددددددددددددداد/ أ.

  

   ر ددددددددددددددددددل   ملددددددددددددددددددل

   

 عدددددددددددددد    عمدددددددددددددد   د/ أ.

  

   ر ددددددددددددددل  حلدددددددددددددد    ل 

   

  ر ادددددددددددددد د عدددددددددددددد   أ.د/ 

  

 0  ر دددددددددددددددل  جل   ددددددددددددددد  

   

  دددددا دددددا    مدددددل عبدددددا  جأ.د/ 

  

   ددددددددددددددددد  ا  ر دددددددددددددددددل 

   

 مجددددددد ل عبدددددددا  ا ددددددد ي  د/ 

  

   ر ددددددددددددددددل  جل  ددددددددددددددددل 

   

 ردددددددددددددد    أحممددددددددددددددا د/ 

  

 أد     ر دددددددددددددددددددددددددددددددددددل 

   

  ددددا ر بدددد   عبددددا  ا دددد ي   د/ 

  

  دددددددا   مل كددددددد   جلددددددد ر      

   

    دددد     حممددددا عبددددا   دددد  / أ

  

 أد     ر دددددددددددددددددددددددددددددددددددل 

   

  دددددددددددددد ر  ر   ددددددددددددددل / أ

  

  دددددددا   مل كددددددد   جلددددددد ر      

   

 مجددددددددددددددد ل سددددددددددددددده   / أ

  

   ر ددددددددددددددددل  جل  ددددددددددددددددل 

   

   ددددددددددددددددا أ ددددددددددددددددا / أ

  

  دددددددا   مل كددددددد   جلددددددد ر      

   

  دددددددددددددد د  أ ددددددددددددددا / أ

  

  دددددددا   مل كددددددد   جلددددددد ر      

   

 عبدددددددددددددد   ك دددددددددددددد ل/  أ

  

   ت دددددددددددددددددل  ر دددددددددددددددددل 

   

   ددددددددددددددددد ل رددددددددددددددددد ر/ أ

  

  دددددددا   مل كددددددد   جلددددددد ر      

   

  دددددددا   مل كددددددد   جلددددددد ر       ك ي ددددددددددددد   حممددددددددددددد د/ أ
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 شروط النشر ببلمجلة: -

ستهن٘ تعيٙ  دّلٔ٘ زتل٘ أنادمئ٘ انونيةاجلزائرية للدراسات التارخيية والق
، ّتشرتط ٍٔٝة٘  زتالٕ التازٓخ ّالكاىٌْبيشس املكاالت العلنٔ٘ املبتهسٗ حْل 

 التخسٓس علٙ مً ٓسغب يف ىشس أعنالُ فَٔا التكٔٔد مبا ٓلٕ:
أٌ ٓهٌْ املْضْع املطسّم متنٔصا بادتدٗ ّاألصال٘ ّاملْضْعٔ٘ ّاإلثةساٛ   -

مً قبل. املعسيف، ّمل ٓطبل ىشسِ
تكبل املكاالت باللػ٘ العسبٔ٘ ّالفسىطٔ٘ ّاإلجنلٔصٓ٘، علٙ أٌ ال ٓكل عةدد   -

صةفخ٘، ّأٌ ال ٓصٓةد    01صفخات ّال ٓصٓةد عةً    52صفخات املكال عً 
باملاٜ٘ مً حجه املكال. 51عدد األشهال ّالسضْو ّاملالحل عً 

ع ارتط ( مع مساعاٗ التكٔد بي05ْ-05.3) 4أٌ تهٌْ الهتاب٘ علٙ ّزم  -
ّاذتجةةةه، املكةةةاالت املهتْبةةة٘ باللػةةة٘ العسبٔةةة٘  ةةةب أٌ تهتةةةب بةةةة:  

(Traditionnel Arabic حجه )باليطةب٘   50باليطةب٘ للنةو ّحجةه     52
 اللػةة٘ األبيبٔةة٘ فٔجةةب أٌ تهتةةب بةةة:للةةَام أ أمةةا املكةةاالت املهتْبةة٘ ب

(Roman New Times حجةةه )باليطةةب٘  52باليطةةب٘ للنةةو ّحجةةه   50
للَام .

ٍْام  املكال علٙ شهل أزقاو متطلطةل٘ يف ىَآة٘ املكةال بةةٔػ٘      إدزاج -
 أّتْماتٔهٔ٘.

أٌ ٓهٌْ املكال ضلٔنا مً األخطاٛ اللػْٓ٘ ّاليخْٓ٘، مع مساعاٗ عالمات  -
الْقف املتعازف علَٔا يف األضلْب العسبٕ، ّضبط الهلنات اليت حتتاج إىل 

ضبط.
 ًط بةازش، ّأضفلةةُ عة   فخ٘ األّىل بة ٓهتب عيْاٌ املكال يف أعلةٙ الةة   -
اضه املؤلف ّدزبتةُ العلنٔ٘ ّأضفل ميَا  ٓدزج مً الةفخ٘ سَٚ٘ الٔطادت

املؤضط٘ اليت ٓيتنٕ إلَٔا.
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ٓسفل املكال مبلخص باللػتني العسبٔ٘ ّ)الفسىطٔ٘ أّ االجنلٔصٓ٘( يف حةدّد   -
 نلن٘. 012إىل  512
ضةػْط قابةل   ٓكدو املكال إىل أماى٘ اجملل٘ يف ىطةختني ّزقٔةتني ّقةس  م    -

للفتح أّ بإزضالُ مسفكا بالطريٗ الراتٔة٘ لةةاحب املكةال علةٙ بسٓةد اجمللة٘       
 اإللهرتّىٕ.

ختضع املكاالت املكدم٘ لليشس للتكٔٔه مً قبل األضاترٗ ارتةااٛ، يف حةني    -
حيتفظ الكاٜنٌْ علٙ اجملل٘ حبل ىشس األعنال املكبْل٘ حطب التْقٔت الةرٖ  

غري ملصم٘ بإبداٛ األضباب حْل السفض ّعةدو  ٓسّىُ مياضبا، علٙ أٌ اجملل٘ 
اليشس.

تعطٙ األّلْٓ٘ يف اليشس للنكاالت حطب األضةبكٔ٘ الصمئة٘ للةْزّد إىل     -
أماى٘ اجملل٘، ّذلو بعد إباشتَا مً ٍٔٝ٘ التخسٓس ّّفكةا العتبةازات علنٔة٘    

ّفئ٘.
ال تتخنل ٍٔٝ٘ التخسٓس أٓ٘ مطؤّلٔ٘ عً املْضْعات اليت ٓةته ىشةسٍا يف    -

اجملل٘ ّٓتخنل بالتالٕ صاحب املكال نامل املطؤّلٔ٘ عً نتاباتُ اليت تيتَةو  
 حكْم امللهٔ٘ الفهسٓ٘ أّ حكْم األخسًٓ.

تستٔب املْاد امليشْزٗ خيضع لضْابط فئ٘ ّمطبعٔ٘ ال عالق٘ هلا باملطةتْٚ   -
 نكال أّ مهاى٘ صاحبُ الْظٔفٔ٘.العلنٕ لل

 املْاد املسضل٘ إىل اجملل٘ ال تسد إىل أصخابَا ضْاٛ ىشست أو مل تيشس. -
 
 

 
ااجلاارية ادليياسمتاادتميخية اوادقمنرنة ااملرادااملهعريةايفااجملل 

االاتبرباإالاعواآياءاأصحمبًم
اوالاتبربابمدضيويةاعواوجً انظي

اعلىااجملل دقمرهمنياوالاتلامابأياحملاعوااألحرالاا
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:العددكلمة   
النهوض بعجلة البحث العلمي ية مكانة رائدة يف إن للمجالت العلم

وتطويره والرقي به مما يساهم يف تعجيل احلركية العلمية للجامعات 
  .ويني الوطين والعامليتومراكز البحث العلمي على املس

اجلزائرية للدراسات التارخيية والقانونية يصب يف وما تسعى إليه الة 
هذا احليز الذي نسعى من خالله إىل إيصال أفكار باحثينا ومفكرينا إىل 
القارئ األكادميي من خالل املقاالت والدراسات اليت تندرج ضمن 
البحث يف الشؤون التارخيية والقانونية لتكون مهزة وصل بني الباحثني 

  .أو خارجهسواء من داخل الوطن 
نقطة وصل لتبادل  جملتنا وسوف نعمل جاهدين من أجل أن تكون

  .األفكار والروى والدراسات اليت تكمل بعضها البعض
فكرين املهتمني لة مفتوحة أمام الباحثني واملوعليه فإن أبواب النشر با

  .اجلاد يف ختصصي التاريخ والقانونبالبحث األكادميي 
خالل هذا املنرب العلمي أن نقدم اجلديد يف والذي نسعى من أجله من 

مجيع القضايا احلديثة والدراسات اليت مل تستويف بعد حقها من البحث 
  .والتتمحيص والدراسة

وما يسعين يف األخري إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساهم وقدم 
يد العون من أجل أن يرى هذين العددين األول والثاين النور والذي 

ومنابر  للمكرز اجلامعي بتيندوفزدان ما الساحة العلميةسوف ت
  .البحث العلمي يف ربوع بالدنا الطيبة
  وما توفيقي إال باهللا العلي العظيمإن أريد إال االصالح ما استطعت 

  بريك اهللا حبيب. د
  ومسؤول النشر مدير الة
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  حركة الشيخ عثمان دان فوديو اإلصالحية بغرب إفريقيا
  

  بكراوي رقية.  أ                                           
  .كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 

  جامعة أدرار، قسم احلقوق                                                     
 

  :مدخل
اإلسالمية واملمالك اليت قامت يف إفريقيا عموما وغرا يعترب تاريخ الدول 

خصوصا  من األمور اليت تكاد تكون جمهولة متاماً بالنسبة للمسلمني، فهم ال 
يكادون  يعرفون عن مسلمي إفريقيا شيئاً مع أن نسبة املسلمني يف قارة إفريقيا هي 

  .األعلى يف قارات العامل 
ث وتاريخ املنطقة ممالك ودول، سيقف و على الرغم من أن القارئ ألحدا

لرمبا منبهراً بالبطوالت العظيمة اليت قام ا أبطال إفريقيا العظام، خاصة و معجباً
هؤالء الذين كانوا يف الغرب اإلفريقي والذين تصدوا ألعنف وأشرس احلمالت 

فريقيا فلقد قامت بإ ، الوحشية واليت قادها صليبو إسبانيا والربتغال وفرنسا وأمريكا
السوداء الكثري من املمالك اإلسالمية العظيمة، على شريعة اإلسالم من الكتاب 

  .)1(والسنة، بل وعلى منهج السلف فهماً وتطبيقاً 
منذ دخول اإلسالم للقارة األفريقية كما ذكرنا آنفا وعلى مراحل انتشاره 

وخاصة خالل  القرن التاسع عشر وبداية القرن  ، ظهرت زعامات دينية أفريقية
اليت واكب ظهورها اجلهاد ضد القوى االستعمارية باسم اإلسالم مما و العشرين

                                                 
، مكتبـة  2،ج2ط، تاريخ العامل اإلسالمي احلـديث واملعاصـر   :حممود شاكر  ، إمساعيل أمحد ياغي -)1(

  .  271ص ، )2002(األردن ، العبيكان
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أسهم يف زيادة انتشاره من جهة أو وتطهريه من الشوائب اليت حلقت به يف املناطق 
  .انتشر فيها مند أمد بعيدو اليت دخل إليها

شيخ عثمان دان فوديو مؤسس الدولة ومن أشهر هؤالء الزعامات ال
ومن أكرب قبائلها قبائل  ، الفوالنية اليت استمرت بغرب إفريقيا ما يقارب مائة عام

 .)1(اليت ينتمي إليها عثمان دان فوديو " الفولة " الفوالين 

 :نبذة عن حياة الشيخ عثمان دان فوديو : املبحث األول

نسل موسى جوكوتو الذي  وينتسب الشيخ عثمان موعة تورونكو من
واستقر أسالف الشيخ يف كوين، وبعد والدة  ، م 15هاجر من فوتاتورو يف القرن 

  .)2(الشيخ هاجروا إىل دقل 
نشأ الشيخ والداعية عثمان بن حممد بن صاحل بن هارون بن حممد بن حيي امللقب 

بقرية مرت   ،)3(والسيدة حواء حفيدة العامل النيجريي حممد بن سعد  ، بإبن فوديو
"Maratta"  بأرض جاملي"Gualmie"  والية سوكوتو بشمال نيجرييا احلالية

  .)4(م  1754/ ه  1168سنة 

                                                 
تر يوسف شلب الشام، منشـورات وزارة   ، الثاين، القسم تاريخ إفريقيا السوداء :جوزيف كي زيربو -)1(

  .625ص) 1994(دميشق،  ، الثقافة
جملة قراءات ، ودورها يف غرب افريقيا) SOKOTO(اخلالفة العثمانية يف سكت : علي يعقوب -)2(

  .4،ص )2012( ، ، املنتدى اإلسالمي11خمتصة يف الشؤون اإلفريقية، العدد 
فودي ودورها يف ترسيخ العقيدة اإلسالمية ونشر اللغة العربية يف مشـال  أسرة آل :مصطفى الغديري -)3.(

االجتماعي بني األقطار اإلفريقية على جانيب الصـحراء، كليـة   و أعمال ندوة التواصل الثقايف ، نيجرييا
  .281، 280ص ص، الدعوة اإلسالمية،طرابلس

، ، دار هومـة م20اىل مطلع القرن 16القرن تاريخ إفريقيا الغربية اإلسالمية من مطلع :حيي بوعزيز -)4.(
  . 142-141،  ص ص )2001(اجلزائر، 
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ينحدر أجداد الشيخ عثمان بن فوديو من األسرة والقبيلة الفوالنية من 
منطقة فوتاتور، الذين قدموا إىل بالد اهلوسا منذ القرن الثالث عشر بقيادة الشيخ 

، وترجع الروايات سبب )1(اجلد العاشر للشيخ عثمان دان فوديو موسى جوكلو 
هجرم إىل أسباب سياسية واقتصادية، فالصراع على السلطة يف مناطق فوتاتور 
وفوتاجلون أجرب جمموعات كثرية من الفوالنيني على اهلجرة إىل الشرق حبثاً على 

  .)2(" املراعي وعن أوضاع سياسية أفضل 
إجنام  و عقيدم اإلسالمية،ورغم اختالف أصوهلم فإم عرفوا بعمق 
" قبيلة الدعاة اإلسالميني " العديد  من املعلمني والدعاة، حىت أطلق عليهم لقب 

كوم أكثر الشعوب مسامهة يف نشر اإلسالم يف غرب إفريقيا،إضافة  لكوم 
حملاوالت اليت بذهلا عنصر الوحدة بني شعوب وقبائل غرب إفريقيا، رغم ا

  .)3(االستعمار للقضاء عليها 
ودرس  ، حفظ الشيخ عثمان القرآن الكرمي على والده الشيخ حممد فودي

الشيخ و ،)4( العلوم اإلسالمية واللغة العربية على يد الشيخ عبد الرمحان محادي 

                                                 
، معهد الدراسات اإلفريقية، 1تر يجة الشاذيل، طانفاق امليسور يف تاريخ بالد التكرور، : حممد بلو  -)1(

  .83، ص)1996(القاهرة،
اإلسـالمية والتنمويـة يف السـودان    الفالتة يف إفريقيا ومسامهتهم : الطيب عبد الرحيم حممد الفاليت -)2(

  .219،ص )1994( ، ، دار الكتاب، الكويت1ط ، الفاليت
، 1ط ، ه12العالقات الثقافية بني توات والسودان الغريب خالل القـرن   :مبارك بن الصايف جعفري -)3(

  82، ص )2009(، اجلزائر، دار السبيل للنشر والتوزيع
، )2000(، القاهرة ، ، داراألمني1، ط اإلسالمية يف غرب إفريقيا جذور احلضارة:عثمان براميا باري -)4(

  .   98-96ص ص، 



  2016/ جوان��-يناير�ين�9ول�والثاني�العدد�ا2جلة�الجزائرية�للدراسات�التاريخية�والقانونية�

86 
 

أغزرهم علماً و جربيل بن عمر األغديسي وكان من أفاضل علماء السودان
  .)1( ةوفصاح

عمل الشيخ عثمان  معلماً جاب معظم بالد اهلوسا، وكان يتحدث باللغة 
تصدر للتدريس ) 2( حىت عرف بالبالغة والفصاحة العربية والفوالنية واهلوساوية،

أصبح أحب  ضل أخالقه وحسن سريتهفمأل القطر اإلفريقي معارف وتالميذ، وبف
  .)3(الناس إىل أنفسهم يتزامحون  عليه 

ومن   ، الشيخ  السنة وأمات البدعة، ونشر العلوم ومجع بني احلقيقة والشريعةأحيا 
 .)4(صفاته أيضا  البشاشة وطالقة وجه وحسن خلق 

يذكر عبد اهللا بن فودي شقيق عثمان أنه أخذ علم تفسري القرآن عن 
أخذ علوم احلديث عن احلاج حممد براجى بن موبو بن محا بن علي، و الزنفوري

)5(.  
الشيخ عثمان يف تعليمه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ونشر قواعد  أهتم

  .اإلسالم الصحيحة وحماربة الفجور واألعمال الفاسدة والعادات السيئة
ونظراَ حلداثة سكان تلك األصقاع بالدين اإلسالمي، وتعاليمه السامية، 

دي بالشيخ املغيلي كما تأثر ابن فو، فقد كانوا يأتون إىل الوعظ مصحوبني بنسائهم

                                                 
 –احلركات اإلصالحية يف إفريقيا جنوب الصحراء ابان القرن الثالث عشر اهلجري : أمحد بوعتروس -)1(

  .133-132،ص ص )2009(اجلزائر ، وزارة الثقافة ، التاسع عشر ميالدي
دار الثقافة ومشكالم، ، املسلمني يف إفريقيا تاريخ: عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم، شوقي عطا اهللا اجلمل  -)2(

  .وما بعدها  93، ص)1996(، للنشر والتوزيع، القاهرة
  .93ص ، السابق املصدر، حممد بلو -)3(
  .201ص أمحد إبراهيم دياب، املرجع السابق، -)4(
  .99املرجع السابق، ص عثمان براميا باري، -)5(
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حىت ظل هذا  )1(يف غريته على اإلسالم والدفاع عن دولة اإلسالم باللسان وباليد
التأثري حمفوظاً يف ذاكرة األجيال من أبناء السودان الغريب عموماً ونيجرييا على 
اخلصوص، وظلت أعماله وآثاره املكتوبة والروايات الشفوية املنقولة عنه حيفظها 

ال نكاد و يتداوهلا أهل اإلصالح والسياسة ورجال الدعوة جيالً بعد آخر،و العلماء
جند مؤلفاً من مؤلفات الشيخ عثمان أو غريه من منظري حركته والقائمني بدعوته 
واملؤرخني هلا، خيلو من اإلشارة للمغيلي والنقل عنه والرجوع إىل وصاياه وفتاواه 

عيم دعوم وإسناد األفكار اليت تضمنتها ورسائله، واالحتجاج بأقواله وآرائه يف تد
وإن دل ذلك على شيء فإمنا يدل على )2(حركتهم اجلهادية واإلصالحية والدعوية

ودوره البارز والرائد الذي قام غاية التأثري والتعلق ذا الشيخ الكبري الشيخ املغيلي  
 .)3(به يف سبيل إرساء قواعد الدعوة اإلسالمية 

  هجه الفكري وأهم مؤلفاتهمن: املبحث الثاين
  املنهج الفكري للشيخ عثمان دان فوديو/ 1

اختذ الشيخ عثمان دان فوديو عند القيام حبركته اإلصالحية منهجا فكريا 
أتباعه خاصة وأن الشيخ يرى أنه لكل ثورة تقوم، جيب أن يكون  و سار عليه هو

ولتحقيق هذا األمر وضع الشيخ هو وأتباعه منهجا  ، هلا منهجها  الذي تسري عليه

                                                 

  .227مربوك مقدم، املرجع السابق، ص -)1(

مالمح من التأثري املغريب يف احلركة اإلصالحية للشيخ ادد عثمان بن فُودي،  :عبد العلي الودغريي-)2(
                                                  alarabi.ma-www.attarikh  ، يوم

06/02/2013 

  . 26، ص)2002(النهضة املصرية، : ، القاهرة1طمن تاريخ توات، :أمحد أبا الصايف جعفري -)3(
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استطاع بواسطته  أن يدعو إىل التغيري وإقامة حكم اهللا يف األرض على  فكريا
طريقة الشيخ الويل املعروفة عند الطرق الصوفية، كما أبدع يف حتويله إىل حركة 

ح اجلهاد إجيابية قادرة على استنهاض الطاقات الكامنة داخل األمة عرب إحياء رو
واالستشهاد وقد اعتمد يف حركته على مبدأ الوالية املكتسبة بالعلم واخلربة 
واملعززة باملبايعة من قبل العلماء ووجوه األمة واملرتكزة على اطمئنان اجلمهور 

   ).1(املتواصل مع قيادته بشكل دائم 
 كما مل ينتحل الشيخ أية دعوة خاصة على الطريقة الفاطمية أو املهدية،

فقد كانت حركته تعبريا و بل استمر بالدعوة إىل املنابع األصيلة للفكر اإلسالمي
عن تطور الظروف احمللية اليت استشعرت إمكانية النهوض والتطور نتيجة احتكاكها 
وتعرفها على الدعوة اإلسالمية بصورا الصحيحة، وبالتايل مل يعرف عنها االنتماء 

كما أا مل تكن  ، يضج ا اتمع اإلسالميإىل أي من االجتاهات اليت كان 
كمثيالا من احلركات األفريقية حيث كان التمسك فيها باإلسالم تعبريا عن ردة 
فعل على الغزو االستعماري األورويب الذي جاء ليؤسس منوذجا حضاريا غريبا 

 .)2(ومنافيا للطبيعة األفريقية التقليدية 

  :يلي وعموما فقد قام منهجه  على ما 
 .السعي لتصحيح املعتقدات واملفاهيم اخلاطئة عن اإلسالم - 

                                                 
 ، )2004(القاهرة، ، دار الثقافة1ط ، الطرق الصوفية يف القارة اإلفريقية: عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم  -)1(

  . 35ص 
   /URL=http://www.islamonline.net ، منتدى ربـاط الفقـر إىل اهللا  : علي الشاب  -)2(

/25/02/2013  
  



  2016/ جوان��-يناير�ين�9ول�والثاني�العدد�ا2جلة�الجزائرية�للدراسات�التاريخية�والقانونية�

89 
 

تطبيق الشريعة على كافة جمتمعات املسلمني يف ذلك اجلزء من العامل على ضوء  - 
 .كتاب اهللا وسنة رسوله الكرمي 

تشجيع الناس على إتباع السنة احملمدية واالمتثال هلا قوال وعمال واحلرص على  - 
 .الصحيحة   بني عامة الناس انتشار مفاهيمها 

 ، السعي من أجل القضاء على البدع الشيطانية الدخيلة على عقيدة املسلمني - 
 .والعمل للتخلص من العادات والتقاليد املناهضة ألسس الصحيحة 

السعي من أجل نشر الوعي اإلسالمي  بني عامة  الناس وذلك عن طريق  - 
ماء اتهدين ويتحقق هذا املنهج الفكري االعتماد على مؤلفات وآراء أجلة العل

 :وأهدافه السامية يف أطار دولة  إسالمية ذات ثالثة عناصر أساسية وهي

 .العلماء الذين يقومون بدور التوجيه  .1

 .عامة الناس الذين يقومون باالمتثال هلذا التوجيه .2

 ).1(احلكام الذين يشرفون على مسرية هذا التوجيه  .3

 ملرن استطاع الشيخ  عثمان كسب عدد كبري من األنصاروبواسطة هذا املنهج ا
 .ن  قاد م حركته اجلهادية  يف كامل غرب إفريقيا  ياملؤيدو

  :أهم مؤلفات الشيخ /  2
كان الشيخ عثمان دان  فوديو أحد زعماء املسلمني القالئل الذين أثروا 

سليم وسط يف شعوم، وأدوا األمانة على وجه طيب، وقادوا شعوم بشكل 
أنشأوا دولة و األمواج املتالطمة والظلمات الدامسة، حىت وصلوا إىل بر األمان،

  .إسالمية كربى مشلت بالد اهلوسا وغريها من أقاليم نيجرييا احلالية
وكان من الطبيعي على عثمان دان فوديو قائد اجلهاد أن يوضح وجهة 

، بل وكل القضايا اليت نظره حول أهم املشكالت اليت تواجه الناس يف حيام
                                                 

  .1177، 116عثمان براميا باري، املرجع السابق ص ص  -)1(
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تعترض قيام الدولة اإلسالمية وتوسعاا، فجاءت مؤلفاته لتكون تبعا للفكر وينبوعاً 
للثقافة، ومرشد الناس يف عامل صار اجلهل أبرز مساته، ولتكون مصدراً التشريع، 
وكانت هذه الكتب تشرح الدعوة وتفسر خمتلف النظريات وتعاجل كافة القضايا 

 .د على افتراءات الناس حول دعوته اإلصالحيةوتر، الفقهية

  .إرشاد األمة تيسري امللة - ومن أمهها   
  .هدية الطالب -
  .)1( توفيق املسلمني على حكم مذاهب اتهدين -
  األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
  بيان وجوب اهلجرة على العباد وبيان وجوب نصب اإلمام وإقامة 

  اجلهاد
  حكم جهال بالد اهلاوسا 
  .) 2( .... "التفرقة  بني الوعظ احملمود والوعظ املذموم  

وخالل عمله اإلصالحي اهتم الشيخ عثمان بنظم الشعر اإلصالحي الذي 
يدعو إىل مكارم األخالق والوحدة يف اهللا حىت بلغ ما ألفه من الكتب  أكثر من 

يبدوا ولدى األسر العلمية واملثقفني  ما يزال أغلبها خمطوطاً على ما ، مائة خمطوط
  .)3(يف السودان الغريب 

جنم األخوان "، وكتاب "حصن اإلفهام من جيوش األوهام"ومن ضمنها  
مراج األخوان يف أهم ما حيتاج إليه "، وكتاب "يهتدون بإذن اهللا يف أمور الزمان

                                                 
  .219حيي بوعزيز،املرجع السابق، ص -)1(
سـالو   ، تح سيين مومـوين  ، فتح البصائر لتحقيق  وضع علوم البواطن والظواهر: عثمان بن فوديو  -)2(

   .51 ص ، )ENS EDITIONS ،)2011، احلسن
  .119ص ، السابق حيي بوعزيز، املرجع -)3(
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، "واءاقحام املنكرين يف الزجر عن البدع واأله"، وكتاب "يف هذا الزمان
  .) 1( "نصيحة أهل الزمان " وكتاب 

ورد  فيه األسس اليت يعتمد عليها العلماء أ الذي" عمدة العلماء "وكتاب 
والفقهاء يف تأليفهم الفقهية مستدال يف ذلك بأدلة من القرآن والسنة النبوية 

  . )2(الشريفة

تتصل مل تقتصر مؤلفات الشيخ عن األمور الدينية، بل راح يناقش مسائل 
حرباً على الكفرة ) وثيقة أهل السودان(بالنظم االجتماعية، والسياسية، وكانت 

ضياء السياسات "والوثنيني، كما وضح الشيخ أسس اتمع اإلسالمي يف كتابه 
تنبيه "، كما حتدث  يف كتابه "وفتاوى النوازل يف فروع الدين من املسائل

هلوسا وأسباب الصراع بني عن بالد ا "األخوان على أحوال أرض السودان
هود (صفحة وقد قدم  17وهو خمطوط مبكتبة آيبادان بنيجرييا يف  زعمائها
  .)3(ملخصاً ملا تناوله الكتاب ) جيكني

                                                 
  ، املرجـع السـابق  دراسات يف تاريخ غرب إفريقيا احلديث واملعاصـر، : عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم -)1(

فهرس خمطوطات دار الوثائق القومية : بابا يوس حممد  ، حول هذه املخطوطات أنظر أيضا .144ص
  ).1997(لندن ، اإلسالميمؤسسة الفرقان للتراث ، حتق جون هنويك، النيجريية بكادونا

 ، ,Ibadan (UL), 77, 277 ; Kaduna (LH) ، خمطوط عمدة العلماء :عثمان دان فوديو -)2(
  . 2-1ص ص

  ، تاريخ املسلمني يف إفريقيا ومشكالم احلضارية ، إبراهيم عبد اهللا عبد الرزاق، شوقي عطا اهللا اجلمل-)3(
فتح البصائر لتحقيق  وضـع علـوم    ، عثمان دان فوديو:انظر أيضا .وما بعدها 96ص ، املرجع السابق   

  .54-53ص ص  ، املخطوط السابق ، البواطن والظواهر
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كما طبق الشيخ  عثمان املذهب املالكي، واعتىن به طوال حياته، كما 
راً، كما فعل غريه من العلماء واملصلحني يف السودان، ونفى أن يكون مهدياً منتظ
  .)1(حاول البعض أن يشيع ذلك، كما نفى أن يظهر هذا املهدي يف السودان 

ويبدو مما سبق أن الشيخ عثمان كان على علم مبا حييط مبجتمعه وعلى 
دراية باألمراض االجتماعية، والنفسية، واملفاسد األخالقية اليت غشيت اتمعات 

اإلنسانية النبيلة، أما فيما خيص بتويل األفريقية واليت تتناىف مع القيم واألخالق 
اجلهلة املناصب من قبل اجلهلة على حساب أهل العلم العتبارات عديدة، فقد عد 

  .هذا بدعة من البدع احملرمة 
وهكذا استطاع الشيخ ويف فترة وجيزة من العمل الدؤوب أن ينجر 

متصديا من العديد من املؤلفات اليت أوجدت صدى يف نفوس العامة واخلاصة 
 خالهلا للجمود الفكري الذي أصاب األمة

 :الدعوة :املبحث األول 

يرتبط معظم السودانيني يف غرب إفريقيا خاصة رجال الدين بواسطة أحد 
التيجانية، ولقد انتشرت القادرية بشكل كبري أثناء القرن التاسع و الطريقتني القادرية

ة على حقيقتها متاما، كذلك عشر، وال ميكن تفهم انتشار الدعوة اإلسالمي
املنافسات الداخلية ضمن اموعات اإلسالمية دون النظر إىل ارتباط الزعماء 
املسلمني بإحدى الطرق الدينية، ألن النفوذ السياسي ألحدمها يرتبط إىل حد كبري 

  .مبدى الزعامة الدينية اليت يتمتعون ا
دها قبل القرن التاسع عشر ويقول بعض الباحثني مل تكن الطرق الدينية وح - 

العامل الوحيد يف ظهور فكرة اجلهاد بغريب إفريقيا ولكن سرعان ما كان االلتحاق 
بإحدى الطريقتني القادرية أو التيجانية سبيالً العتناق اإلسالم، وأصبح كل مسلم 

                                                 
  .220حيي بوعزيز، املرجع السابق، ص -)1(
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فعثمان دان فوديو اعتنق القادرية  وأصبح زعيمها  ، يتبع واحدة من الطريقتني
 .)1(ارتبط ذه الطريقة عدد كبري من السكان الرمسي ف

 :وميكن تلخيص أسباب ظهور ومنو فكرة اجلهاد إىل عدة أسباب منها

اختالط العقيدة اإلسالمية بطقوس الوثنية، فانتشرت عبادة املوتى وتقديسهم ) 1
  .حىت بني املسلمني يف كثري من مناطق غرب إفريقيا

يمهم الديين يف األزهر الشريف مما كان أثر تلقي بعض الزعماء األفارقة لتعل) 2
كبري عليهم، فعادوا إىل بالدهم وكلهم محاس لنشر الدين اإلسالمي وتصحيح 

  .العقيدة
انتشار املراكز اإلسالمية يف السودان الغريب، مما أدى إىل إبراز فكرة اجلهاد ) 3

م، مث    نادوا إضافة إىل انتشار الطرق الصوفية اليت حرص إتباعها على نشر اإلسال
بعد ذلك باستخدام القوة والعنف ضد الغزو األوريب للمنطقة أي أن فكرة اجلهاد 

  .)2(نفسها تطورت، فبعد إن كانت ضد الوثنيني مشلت األوربيني أيضا 
كما أدى قيام الزعماء األفارقة بأداء فريضة احلج إىل تأثرهم بالدعوة الوهابية ) 4

اليت نادى أتباعها باجلهاد إلصالح أحوال املسلمني والقضاء على كل ما يتعارض 
مع مبادئ اإلسالم، وقد كان هلذه الفريضة أمهية كبرية لدى مسلمي غرب إفريقيا، 

عثمان دان " ا، ومن هؤالء الزعماء الشيخ حىت أدرك الفرنسيون أنفسهم خطور
الذي عمل منذ بداية دعوته اإلسالمية على نشر قواعد اإلسالم الصحيحة، " فوديو

                                                 
  . 40-39ص ص  ، املرجع السابق، الطرق الصوفية يف القارة األفريقية ، عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم -)1(
 االستعمارضد  )1914-1850(جهاد املماليك اإلسالمية يف غرب إفريقيا : إهلام حممد علي ذهين -)2( 

  .31، ص)1988(دار املريخ، الرياض،  ، الفرنسي
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وحماربة األعمال الفاسدة، وأعلن ثورة اجلهاد ضد الوثنيني، وضد احلكام املسلمني 
  .)1(الضالني  

بة كل ما حاول الشيخ عثمان دان فوديو تثبيت التوحيد اخلالص مبحار
يؤيد إىل الشرك كاالعتقاد يف قدسية بعض األرواح، أو األشجار أو األحجار 

والرجوع إىل القرآن وحماربة البدع   )2(وتقدمي القرابني إىل اجلن والتربك بالقبور 
واخلرافات املعروفة، فاختاذ اجلهاد وسيلة لنشر دعوته بني الوثنيني وبني املسلمني 

كما وضع الدين األساس اإلسالمي ، الطريق الصحيحالذين حاد إسالمهم عن 
لإلدارة يف دولته الكبرية، وهو األساس الذي استمر حىت اية الدولة على يد 

  . )3(اإلجنليز
بدأ الشيخ عثمان الدعوة واإلرشاد وهو مل يتجاوز عشرين سنة، وكان 

وشد الرحال يقوم بالتدريس جنباً إىل جنب مع الدعوة واإلرشاد يف جتمعات عامة، 
إىل أماكن خمتلفة بعيدة وقريبة يدعوا الناس العتناق اإلسالم واالبتعاد عن الوثنية 
وإرشاد املسلمني منهم إىل ترك ممارسات وعادات الشرك فكان يطلب منهم 

  االستنارة مببادئ التوحيد الغراء، وقد وصف عبد اهللا  دان فودي  يف  كتابه
  :ياء من املسلمني حول أخيه عثمان قائالًاجتماع األصف"  تزيني ا لورقة "

قمنا مجاعة وأفرادا تأييد الشيخ عثمان يف جهوده لنصر الدين اإلسالمي (( ... 
احلنيف، وقد اضطلع يف هذا الصدد بسفريات، شرقاً وغرباً يدعو الناس إىل دين 
اهللا احلنيف قوال وعمالً، دعاهم بلغة عادية، كما دعاهم من خالل قصائد، 

                                                 
  .78املرجع السابق، ص ، عبد القادر زبادية -)1(
  .14ص ، بريوت ، ، دار اهلدى4ج ،  موسوعة السياسة :عبد الوهاب الكيايل  -)2(
، 8العـدد   ، جملة الدراسات اإلفريقيـة  ، احلضارة اإلسالمية العربية يف غرب إفريقيا: شوقي اجلمل  -)3(

  . 50-49،  ص )1979( ، القاهرة      جامعة 
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اهلاوسوية، داعياً بذلك و ومات شعرية بلهجات حملية خمتلفة من بينها الفوالذيةومنظ
إىل حتطيم العادات والتقاليد املناوئة للشريعة اإلسالمية السمحة، واستجابة لدى 

  .)1( ))السماع عنه وذهبوا إليه مشجعني ومؤيدين له
يها إىل سافر الشيخ عثمان أول األمر إىل العديد من املناطق يدعو أهال

إصالح أمور دينهم، والعمل باإلسالم ديناً والنهي بالعادات احلسنة وأعمال صاحلة، 
وجتنب الطاحلة منها، وتدفقت عليه مجاهري غفرية إلعالن الوالء واملبايعة، 
واالستفادة من ينابيع العلم، واملعرفة، يستمعون إليه باالهتمام واالعتناء الكاملني، 

، حيث قضى "زنفرا"وتوجه يف سفره الثاين، إىل منطقة  وهو يلقي عليهم دروسه
  .ا مخس سنوات يدعوا خالهلا إىل احتضان اإلسالم 

وتذكر املراجع أن الشيخ عثمان أثناء تنقالته كان عازفا عن زيارة امللوك 
واحلكام ويستنكف مالقاة أصحاب النفوذ والسلطان، وال يتعامل معهم وال يتدخل 

ة متفرغاً لتربية الناس وتوجيههم شارحا هلم اإلسالم مركزاً على يف أمورهم السياسي
  .)2(مهامجة رذيلتني انتشرتا يف السودان الغريب مها شرب اخلمر، وفساد األخالق 

ملك جوبري إىل البالد  "باوا"وبعد أن أحدث الشيخ يقظة فكرية دعاه 
ليعلم أبناءه فزاد هذا من شهرته وذيوع صيبة وارتفاع مكانة بني العامة واخلاصة 

، ويف هذا املرحلة أيضا جابه الشيخ عثمان معارضني يف جمالسه الوعظة النساء )3(
إىل جانب الرجال، ومن أبرز من نقموا هذه ونقدوه يف هذا الصدد الشيخ مصطفى 

انت له شهرة يف املنطقة ومكانة لدى الناس يف ذلك الوقت، فما الفويت الذي ك

                                                 
  .99-98ص ص  ، نفسه -)1(
  . 115ص  ، دار امللتقى للطباعة والنشر ، أعالم من الصحراء: حممد سعيد القشاط  -)2(
  .92املرجع السابق، صأمحد بوعتروس،  -)3(
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كان من الشيخ عثمان إال اإلصرار على أن تعليم النساء واجب إسالميا وان 
  .)1(حضورهن جمالس الدرس تقتضيه السنة وال خيالف مبادئ اإلسالم الصحيحة 

قد منطلقا لنشر دعوته، و " Dégul "اختذ الشيخ عثمان من بلدته دجيل 
ساعده يف ذلك إتباع كثريين خملصني لدعوته ومبرور الزمن متكن من تكوين 
جمموعة من الطالب عكفوا على مساعدته يف تبليغ دعوته اإلصالحية إىل كل 
اجلهات، ونسخ كتبه، ونشرها بني الناس فاتسعت دعوته وبلغت إىل أغلب 

  .اتمعات السودانية يف املنطقة
وسرعة فهمها ووضوحها يف أذهان الناس استطاع ولبساطة دعوته ومرونتها 

كسبهم إىل صفه زرفات ووحدانا فزاد إقباهلم عليه، وهكذا استطاع الشيخ بعد 
فترة وجيزة من العمل الدؤوب أن حييط به مجوعاً غفرية من األتباع املخلصني 

  .)2(واملريدين الصادقني
ب احلكام يف إمارة ومع ازدياد هؤالء األتباع بدأت الريبة واملخاوف تنتا

فسارعوا بالتردد للشيخ حماولني احتوائه، ومن مث إنتهز  " Coubrir "جوبري 
 :الفرصة إلنتزع امتيازات منهم من أمهها

  .السماح له حبرية الدعوة لإلسالم وإن ال خيضع أتباعه ومريدوه ألي ضغط
ومل تقتصر دائرة نفوذ الشيخ على مجاهري األتباع الذين انضموا إىل 
مجاعته، ولكنه كان معلماً ومدرساً يف  دقل  يلقي الدروس يف العلوم اإلسالمية يف 

                                                 
  .79عبد القادر زبادية، املرجع السابق، ص -)1(
القوافل التجارية ودورها يف العالقات احلضارية بني بالد املغرب العريب ومنطقة :بوترعة  علي   -)2(

ختصص ، ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخم 19و18السودان جنوب الصحراء خالل القرنني 
 ، كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية ، إشراف بوصفصاف عبد الكرمي، األفريقي احلديث واملعاصرالتاريخ 

أمحد إبراهيم دياب، املرجع السابق : أنظر أيضا.  126-125ص ص ) 2010-2009(جامعة أدرار 
  .205-204ص ص
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 مساجدها، وينشر الرسائل باللغة العربية والقصائد الشعرية باللغة الفالنية
  .)1(اهلوساوية  و

االلتزام ذه املطالب وقيل أن السبب هو تقدمه يف على " باوا " وافق السلطان 
  .السن وعجزه بدنياً عن مواصلة املقاومة

" غوبر"وأعلن أكثر من ألف شخص من األعيان والعلماء يف سلطنة 
انضمامهم إىل اجلماعة أثناء االحتفال بعيد األضحى لتلك السنة فكان ذلك منعطفاً 

سياسياً باهراً له، ومنذئذ تبني جبالء أن  جديداً يف مسار حركة الشيخ، وانتصاراً
أهداف اجلماعة ال تتوقف عند عتبة إصالح السلبيات االجتماعية والقضاء على 
البدع الضالة واجلمود الفكري فحسب، بل هدفهم أمسى من ذلك وبعد، وهو 
التمكني لدين اإلسالم يف األرض وإقامة دولة إسالمية على أنقاض دولة الكفر 

  .)2(ولو تطلب ذلك القيام باجلهاد ورفع رايته  الوثنية،
ومن جهتهم حكام البالد أدركوا سوء العاقبة وعدم تقدير األمور حق 
قدرها، فحاولوا سد الطريق أمام حركة الشيخ، ولكن سبق العدل السيف، وتويف 

 "Nafata ""  نافاتا " م، وخلفه ابنه 1744 - ه  1117عام  " باوا" السلطان 
ك وقدر ما يتمتع به الشيخ عثمان وأتباعه وشعر هو اآلخر باخلطر والذي أدر

الداهم الذي يهدد ملكه، ورغم أنه كان أحد أتباع الشيخ، غري أنه تنكر له بعد 
توليه احلكم، بل وعزم على القضاء على الدعوة واإلصالح يف بالد اهلوسا واحليلولة 

  :مني بإصداره ملرسوم نص علىدون زيادة انتشار رقعة اإلسالم وتنامي عدد املسل
عدم السماح ألي شخص باعتناق الدين اإلسالمي والتدين به إال من ورثه  )1

  .عن أجداده

                                                 
  .205أمحد إبراهيم دياب، املرجع السابق، ص -)1(
  .146ص ، املرجع السابق ،حيي بوعزيز -)2(
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ال يسمح ألي أحد بارتداء العمامة بعد تاريخ املرسوم وإال تضرب امرأة  )2
 .خبمارها على وجهها

 .عدم السماح ألحد بالوعظ إالّ الشيخ عثمان )3

أنه يهدف للحد من نشاط الشيخ  النافايتسوم ويتضح من خالل بنود هذا املر
وحركته وحصر الدعوة يف شخص  الشيخ وحده، كل هذا يقف عقبة كؤوداً يف 
وجه الشيخ تعرقل مسريته اجلهادية، وتفتح الباب جمدداً لعودة مظاهر االحنطاط 

  .)1(األخالقي والفساد االجتماعي يف البالد 
خ حمتوى هذا املرسوم وخصوصاً وكان من الطبيعي أن يعارض أتباع الشي

أخوه عبد اهللا بن فودي، األخ الصغري للشيخ وساعده األمين يف احلركة اإلصالحية، 
فقرر الوقوف بعنف ضد هذه اإلجراءات مهما كلفهم ذلك من مشاق، غري أن 
الشيخ عثمان عارض استخدام القوة والعنف ألنه يف بداية طريق طويل، وال يريد 

مع الطبقة احلاكمة حىت ال تتشتت جهوده، وتتبدد حماوالته الدخول يف صراع 
  .وينصرف عن هدفه األمسى، وهو إعالن كلمة الدين ورفع راية اإلسالم واملسلمني

اإلنغماس يف الصراع مع السلطات حىت ال تتشتت و ومل يرغب يف التورط
ة وأضمر على الدعوة والداعي" نافاتا"قواته، غري أن هذا األمر زاد من شدة خنق 

هلما الشر يف نفسه وسعى بالكيد والتآمر على الشيخ حماوالً قتله باحليلة، ولكن 
  .)2(القدر مل ميكنه من حتقيق هدفه 

ويعترب بعض املؤرخون أن هذا املرسوم يعد الطلقة األوىل اليت أشعلت نار 
م  بعد مدة قليلة من 1803اجلهاد، لكن شاءت األقدار أن ميوت هذا احلاكم عام 

                                                 
دراسات يف تاريخ إفريقيا احلديث واملعاصر، شوقي عطا اهللا اجلمل،  ، عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم -)1(

  .136املرجع السابق، ص
  .150أمحد بوعتروس، املرجع السابق، ص -)2(
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والذي كان أحد تالميذة   " Yonfa "يونفا " إصداره للمرسوم، وخلفه ابنه  
سماح للشيخ حبرية الوعظ الشيخ أيضا، ووعده بإاء ما جاء يف املرسوم، وال

واإلرشاد، لكن شعوره خبطر الشيخ أدى إىل انقالبه رأساً على عقب، بل ووصل 
به األمر إىل التآمر على الشيخ وإتباعه، وحماولة قتل سيده وأستاذه، فتعقدت األمور 

  .)1(بني الطرفني وأزداد األمر سوءاً 
دها عبد السالم بعدها هاجم امللك يونفا إحدى مجاعات الشيخ كان يقو

، وفتك بأهلها وقتل عدداً من الفقهاء والعلماء دون "غمبنا"ويرابط ا يف  )*(
رمحة، بل وبالغ يف سلب وب أموال املسلمني واستباحة أعراضهم واستفزازهم 

حتريض الناس على الشيخ  و وتعذيبهم، كما أمر قواته بإحراق الكتب واملصاحف
عن هذا األمر، أن احلكام ومعاونيهم قد بدأوا ) *(" و حممد بلل" ومجاعته، وقد ذكر 

باحليلولة بني مجاعة الشيخ وبني عامة الناس، ومنهم من اعتنق الدين اإلسالمي، 
والتحلي بأخالقياته، فتعرضت ممتلكام لإلستالء، وهددوا بالقضاء عليهم ما مل 

  .)2(م إىل صفوفهمميتنعوا عن مواصلة دعوة الناس لإلسالم وتشجيعهم على االنضما
ومن هذه املضايقات واإلذالل ما حلق بالشيخ ومجاعته وخاصة بعدما 

إىل إصدار قرار يطلب فيه من الشيخ التخلي عن " يونقا "وصل األمر  باحلاكم  
مجاعته والعيش منفرداً يف املنفى،ورفض الشيخ املصلح هلذه األوامر والقرارات 

 "املواجهة بأتباعه، والذهاب إىل منطقة جودو املستبدة وقررالتحرك واالبتعاد عن 

Goolo "  فجن جنون احلاكم وأصدر أمراً يقضي بإلقاء القبض على الشيخ، كما
أمر حكام األمارات بغزو وختريب قرى املسلمني وبها فكان هذا األمر بداية 

                                                 
  .627ص ، املرجع السابق، جوزيف كي  زيربو-)1(

  .هو أحد تالمذة الشيخ وقادته  -(*)
  . بللو كلمة فالنية تعين املساعد -(*)

  .106املرجع السابق، ص ، عثمان براميا باري -)2(
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اجلهاد، وأصبح الشيخ قائداً وإماماً جلماعة املسلمني من الفوالين الذين وجدوا فيه 
ارتفاعا لشأم ومتجيداً آلمال طاملا كانوا حيلمون ا، فصاروا عدته وسالحه ضد 

  .)1(قوى الضالل 
  :إعالن اجلهاد وتأسيس الدولة اإلسالمية: املبحث الثاين 

اية تأسيس إمرباطورية الفوالين، اليت بد) جودو(كانت اهلجرة إىل مدينة 
اختذت من مدينة سوكوتو عاصمة هلا، وأخذ الشيخ معه األنصار واألتباع إىل 
أطراف الصحراء، وهناك اقروا له بالطاعة والوالء، وبايعوه وحلفوا اليمني على 

ذلك اللقب الذي " أمري املؤمنني " طاعته على الكتاب والسنة، ومحل الشيخ لقب 
م، كما محل لقب خليفة يف بعض 1903مع اخلالفة إىل ايتها عام  استمر

  .األحيان، وهو اللقب الذي محله أبناؤه وذريته من بعده واستقر بسوكوتو
كانت هذه البيعة بداية اجلهاد ومنطلقاً فعلياً يف تغيري أسلوب الدعوة 

املسلمني، ذلك ألن  وإيذانا بتأسيس اخلالفة اإلسالمية اليت لطاملا  اشرأبت هلا أعناق
البيعة كانت تعين نقل اجلهاد من الدور السليب إىل الدور االجيايب اجلديد، وانتشرت 

اليت " أهل السودان"، وأصدر الشيخ وثيقة )∗(أخبار اجلهاد ضد حكام اهلاوسا 
  ،)2(صارت إعالناً رمسياً للجهاد 

وهذا وقد مسيت وثيقة أهل السودان ذا االسم ألا عبارة عن رسالة 
موجهة ليس فقط إىل أهايل جوبري، بل إىل سكان السودان الغريب حيث أعلن 

                                                 
 ، دراسات يف غرب إفريقيـا، املرجـع السـابق    ، عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم،  شوقي عطا اهللا اجلمل  -)1(

  .138ص
الشرع اإلسالمي لكن دعوته مل راسل الشيخ حكام بالد اهلوسا طالباً منهم الدخول يف طاعته وتطبيق  - )∗(

   .جيد آذانا صاغية من قبل احلكام
تاريخ املسلمني يف إفريقيا ومشكالم احلضارية،  ، عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم، شوقي عطا اهللا اجلمل -)2(

  .98املرجع السابق، ص
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حدد بنداً،  27، وقد تضمنت الوثيقة )1(الشيخ من خالهلا احلرب على كل الوثنني 
الوثنيني وأصرره على قتل ضد الكفار وفيها الشيخ األسس اليت بين عليها اجلهاد، 

  .البغاة وامللك املرتد الذي خرج من دين اإلسالم إىل  دين الكفر
فاعلموا يا أخواين أن األمر باملعروف واجب إمجاعا :(( ...ومما جاء فيها 

وأن مواالت املؤمنني واجبة إمجاعاً، وإن ... وأن النهي عن املنكر واجب إمجاعا 
ومن  ، )2(....)) عن دين اإلسالم واجب إمجاعاً قتال امللك املرتد الذي خرج 

كان ينتظر  الشيخخالل املبادئ اليت حددا وثيقة أهل السودان، يبدوا واضحاً أن 
الظروف املواتية واللحظة املناسبة لإلطاحة باألنظمة الفاسدة، ونسف احلكومات 

  .اليت تتحكم يف رقاب املسلمني يف بالد اهلوسا وما حوهلا 
رد العملي من قبل احلاكم على دعوة الشيخ اإلصالحية أن أرسل وكان ال

يطلب منهم املساعدة ألنه أمهل " دور"و "كانوا"و "كاتسنا"إىل إخوانه األمراء يف 
إطفاء شرارة النار يف إمارته حىت اتسعت رقعتها وزادت حدا، وصار فوق 

  .احتماله القضاء على خطورا 
رأى يف منامه إرهاصات اجلهاد قبل اندالعه وقد ذكر الشيخ جلماعته أنه 

ولىب تالمذة وأتباع الشيخ النداء  ، فشمر منذ ذلك التاريخ عن ساعد اجلد ، بسنة
واستجاب األنصار واملؤيدين لرغبته، الرتباطهم الوثيق به، وتأثرهم بصدق دعوته، 

كلمة غري عابئني بالعقبات اليت ستواجههم يف سبيل رفع راية اإلسالم وإعالن 
  .احلق

  :بداية اجلهاد

                                                 
  .103عبد القادر زبادية، املرجع السابق، ص -)1(
املرجـع السـابق، ص   ، فتح البصائر لتحقيق وضع علوم البواطن والظـواهر عثمان بن حممد بن فودي،  -)2(

  .54-51ص
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م، إذ وقعت أول مواجهة 1804/ ه 1219انطلق اجلهاد يف صائفة 
الذي أخلى " عبد اهللا فودي " حامسة بني قوات اجلهاد اإلسالمي اليت كان يقودها 

" تابكني كوتو" توقعاً هلجوم من سلطان جوبري واجته إىل حبرية " جودو" مواقعه يف 
" Taikine Koto" )1( ، اهدون على حشود قواتوعلى ضفافها أطبق ا

خصوصهم وأوقعوا م هزمية منكرة، وسقط الكثري من عبدة األوثان، وتفرق 
مشلهم غري أن النصر مل يكن ساحقاً، والائيا، ألن قوات املشركني عادت بعد أن 

م ومن مث سرعت يف شن الغارات املتتالية على 1805مجعت شتات قواا سنة 
هزم فيها قوات الشيخ  " Tssau Nassou "تسوناسو" دين ووقعت معركة ااه

وراح منهم أكثر من ألف شهيد، غري أم سرعان ما ضمدوا نزيف جراحهم 
ونفضوا عنهم غبار اهلزمية، وصد اهلجوم بنجاح واستمرت احلرب بني الطرفني 

ط سلطام سجاالً، إىل أن متكن املسلمني من إحراز النصر على خصومهم، وبس
متخذة منها قاعدة ومنطلقاً وعاصمة للجهاد، لتواىل بعد  Kebbiعلى إمارة كيب 

 Zaria" زاريا " ذلك سقوط اإلمارات الوثنية الواحدة تلو األخرى، فسقطت 
م، واستمر النصر حليفاً للشيخ وأتباعه حىت دخلوا عاصمة اإلمارة 1805

ا مع عدد من ابتاعه، وانتهت م ومت قتل السلطان يونف1808عام ) الكاالوا(
م إىل مدينة سيفا، بينما استقر 1809فانتقل الشيخ بعدها عام  ) 2(مقاومة الوثنيني 

  .ابنه يف مدينة سوكوتو

                                                 
ص  ، علي بوترعة، املرجع السابق: أنظر أيضا. 630جوزيف كي زيربو، املرجع السابق، ص -)1(

  . 125- 124ص
 ،واملعاصردراسات يف تاريخ غرب إفريقيا احلديث  ، عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم، شوقي عطا اهللا اجلمل -)2(

  .140املرجع السابق، ص
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صارت كلمة املؤمنني هي العليا يف البالد، وأعلن الناس تأييدهم وطاعتهم 
ام إىل حلف داراقات معلنني الوالء والدخول يف اإلسالم واالنضمو للشيخ وحدات

  .املسلمني
  :تأسيس الدولة

بفضل الدعوة واجلهاد توسعت رفعة دولة الفوالين وانضمت إليها إمارات 
جديدة وأعطى الشيخ اإلذن والشارات واألعالم إىل أعوانه الذين واصلوا إعالن 
اجلهاد يف مجيع أصقاع بالد اهلاوسا وتوسعت الدولة ودخل الناس حتت راية 

  .)1(اجلهاد
  :ااالت العامة للدولة

متيزت دعوة الشيخ عثمان بن فودي يف هذه املرحلة بتغري جوهري يف  
أمناط احلياة االجتماعية والثقافية اليت كانت سائدة يف بالد اهلاوسا، حيث تكون 
جمتمع جديد متخلص من رواسب املاضي يتوىل أموره علماء مقتدرين ودعاة 

  .خملصني
أوساط املواطنني واقتنعوا مببادئها أخذوا يعلنون فبعدما سارت دعوته يف 

رفضهم لألوامر اليت تتناىف مع تعاليم اإلسالم وخاصة يف أوساط الشباب الذين 
يعتربون القوة الضاربة يف أي  قتال يدور وهو ما ساعد الشيخ على توحيد البالد 

  .وتطبيقهاحتت راية واحدة، ووضع نظام إداريا متقدماً يراعي النظم اإلسالمية 
تفانيه يف خدمة الدين دوراً كبرياً و هذا وقد كان إلخالص الشيخ عثمان

يف إجناح حركته اجلهادية والدفع ا قدماً إىل أن كللت جهوده بتأسيس دولة 

                                                 
  .147- 142حيي بوعزيز، املرجع السابق، ص ص -)1(
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 2كم 1500إسالمية ضمت مساحة واسعة من منطقة غرب إفريقيا بلغت حوايل 
  .)1(جلنوبمن الشمال إىل ا 2كم 500و من الغرب إىل الشرق 

غري أن هذا النجاح الذي حققه الشيخ عثمان ولد أعباء جديدة 
  .ومسؤوليات جسيمة على الصعيد السياسي واملايل واالجتماعي والثقايف والديينً 

  :يف اال السياسي* 
من املالحظ أن الشيخ غري أسلوب احلياة السائد يف بالد اهلوسا وأبرز جمتمعا جديداً 

من رجال الدين والعلماء الذين مل يكونوا من أصول ملكية،  حتكمه طبقة جديدة
ولكن رفعهم الدين اإلسالمي إىل مصاف األمراء وبالتايل اختلف طابع احلياة 
السياسية، عما كان عليه، فبدال من سيطرة احلكام احملليني على أمور البالد ظهرت 

ن سائداً يف هذه طبقة جديدة تسري وفق أمناط جديدة يف احلياة، ختتلف عما كا
األرجاء من نظم وتقاليد وهو ما ساعد على نشر الدين اإلسالمي وتطبيق شريعته 

  .)2(يف كل مناحي احلياة 
  :أما اجتماعياً* 

فإن الشيخ عثمان حسن اجلانب كذلك وخصوصاً أن األوضاع 
االجتماعية قبل قيام حركته كانت مزرية ومتردية فكان تركيزه على هذا اجلانب 

  .مهماً جداً
جعل الشيخ الدين اإلسالمي أساس النظام االجتماعي يف الدولة، حيث 
تقلد رجال الدين والعلماء مناصب التدريس والقضاء، كما أنه مل تكن طبقة رجال 
الدين هذه قاصرة على فئة معينة من السكان، بل كانت مفتوحة لكل من تعمق يف 

                                                 
  .143عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم، دراسات يف غرب إفريقيا احلديث واملعاصر، املرجع السابق، ص -)1(
  .142ص مرجع سابق، ، عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم-)2(
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كما أصبح الدين هو األساس يف  ، شادالدين وثبت أقدامه على طريق النصح واإلر
  .) 1(تشكيل طبقات اتمع اليت محلت مشعل احلضارة من القبائل الوثنية

هذا وقد ساهم التجار املسلمني يف عملية التبادل التجاري بني هذه الشعوب والعامل 
اخلارجي، وأصبحت املعامالت اإلسالمية أساس التعامل يف األسواق، كما حرمت 

شرب اخلمر، وأكل حلوم : عادات السيئة اليت كانت سائدة يف اتمع مثلبعض ال
البشر، واألخذ بالثأر وأعطى املواطن الزجني احلق يف أن يصبح حراً كرمياً، كما 
جعل القرابة الدموية من ناحية األب بدالً من سيطرة سلطة األمومة يف تلك 

  .اتمعات
ى هذه األمور أصبح الناس حيتفلون وبعد أن أقام الشيخ عثمان اتمع عل

باملناسبات اإلسالمية الكربى مثل عيد األضحى وعيد الفطر واملولد النبوي 
الشريف، ومن العادات اليت أقرها الشيخ أيضا عادة قراءة القرآن والصالة على 

  .)2(امليت بدالً من عادة الندب عليه
بتطبيق الشريعة اإلسالمية النقية وعلى العموم فإن الشيخ أقام جمتمع يقوم بااللتزام 

  .من العادات الوثنية اليت التصقت ا
  :إدارياً* 

قام الشيخ بعدما استتبت له األمور وفتحت العديد من املناطق واتسعت مساحة 
  .الدولة إىل تقسيم مسؤولية إدارة شؤون دولته إىل قسمني

                                                 
شوقي عطا اهللا اجلمل، دراسات يف تاريخ غرب إفريقيا احلديث واملعاصر، عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم،  -)1(

  .143املرجع السابق، ص
عبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم، شوقي عطا اهللا اجلمل، دراسات يف تاريخ غرب إفريقيا احلديث واملعاصر، -)2(

  .143املرجع السابق، ص
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" ، "كاتو" ، "راً داو" ، "باوتشي " الذي يشمل مناطق : وضع اجلزء الشرقي) 1
، وكانت هذه "حممد بللو" ، حتت اإلشراف املباشر لنجله "وزانفرا"، "كاتسيتا 

املناطق تقوم على استعمال الطرائق اإلدارية القدمية غري أا أخاضعت لتعاليم 
  .القرآن

،  "ديندي" ،  "برغو " ،  "غواندو " الذي يشمل مناطق  : وضع اجلزء الغريب) 2
  ،"الدرين " 
  .حتت اإلشراف املباشر لشقيقه عبد اهللا دان فودي" بالد نويب"، "ليبتاكو" 

التأليف واإلرشاد إىل أن تويف سنة و وتفرغ الشيخ للزعامة الروحية
م وهو يف الثالثة والسبعني من عمره ليتوىل بعده زمام احلكم يف الدولة  جنله 1817

عاصمة له ويعترب هذا األخري " سوكوتو "، الذي اختذ مدينة     )∗(" حممد بللو" 
من أعظم زعماء الباول وقادم، مجع بني نشاطه السياسي وخربته يف شؤون 
احلرب وبني صفة العامل املتضلع ملختلف العلوم اإلسالمية، وهو ما يوضحه العدد 

  .)1(اهلائل من مؤلفاته 
  :اقتصادياً* 

من جانب  بعدما كان سكان أقاليم اهلاوسا خاضعني هليمنة حقيقية
اجلواند دف احلصول على اجلزية الكافية واملتواصلة وضع الشيخ و سوكوتو،

عثمان نظام موحد عادل جلباية الضرائب يهدف إىل تنظيم وحكم اإلمرباطورية 
بشكل منظم، وقد أفاد هذا األمر ممالك اهلاوسا وخاصة يف جمال التجارة والصناعة 

أسواق ببالد اهلاوسا يأتيها التجار عرب الصحراء اليت مل تزدهر من قبل كما مت إنشاء 

                                                 

 
 ، املؤسسة الوطنية للكتب، اجلزائرارة اإلفريقية، حاضر الدول اإلسالمية يف الق :إمساعيل العريب -)1(

  .143، ص)1984(
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ومن النصف الشرقي إلفريقيا الغربية، وهو ما شكل أو ساهم يف عملية التبادل 
التجاري بني شعوب اهلاوسا والعامل اخلارجي كما أصبحت املعامالت  يف الدولة 

  .)1(كلها إسالمية 
  :ثقافياً* 

وأبنائها اللذين أبدعوا يف اإلنتاج متيزت دولة الشيخ عثمان بكثرة علمائها 
كما كان الشيخ نفسه يعمل على العكوف ... الفكري واألديب والعلمي والديين 

واألمر سيان بالنسبة ألصحابه وإخوانه وأبنائه كما أخذوا يف متجيد  ، على التأليف
العلم وتعزيزه، وكأن يف ذلك سر جناح خالفة سوكتو وخلود آثارها على مر 

  .األزمة
جيدر اإلشارة إىل أنشطة التثقيف اليت شهدا الدولة يف الفترة اليت و هذا

يف الوعظ والتوعية واإلرشاد مثمرة ) فترة الدعوة(قاربت عشرين سنة تقريبا 
  .وناجحة

كما كان هلا آثار خارجية على املناطق ااورة يف غرب إفريقيا فقد توجه 
ا على نصرة الدين والعمل إلعالء كلمة عدد كبري من العلماء والدعاة الدين تعهدو

اهللا ونشر الوعي الديين بني الناس وهو ما كان له األثر الكبري يف نشر الثقافة 
اإلسالمية يف هذه املناطق، وكان من بني الدعاة لنشر الدعوة اإلسالمية عمر 

وسليمان الذي توجه إىل إقليم كانو وغواين  ، دالجي الذي توجه إلقليم كاتسينا
تار الذي توجه إىل إقليم بورنو واملعلم إسحاق الذي توجه إىل إقليم دورا خم

والشيخ صاحل بن حممد بن جنتا .... وضواحيها، ومودبوآدما إىل إقليم آدماوا 
املشهور بالشيخ عبد احلليم الذي كان من كبار العلماء يف سوكتو وقام بتأسيس 

                                                 
، مر جت رياض صليب، دار املعارف، ، تر السيد يوسف نصر1، طتاريخ غرب إفريقيا دي فيج جي، -)1(

  .291، ص)1982(القاهرة، 
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ة إسالمية ومن خالله وصل حيث نشأت أول حكوم" إلورين "أول مسجد مبدينة 
  .)1(نفوذ سوكتو إىل املنطقة اجلنوبية يف نيجرييا 

ولعل من عوامل النهضة الثقافية اليت وصلت إليها الدولة أيضا هو تكليف 
عمل أديب  100الشيخ عثمان كل عضو من أسرته مسؤولية تأليف أو كتابه 

أخرى كثرية وهذا  يتمثل يف املقاالت حول العقيدة واألخالق والكون ومواضيع
من أجل نشرها بني األتباع لتصحيح املبادئ اليت كانت سائدة أو حلل املشاكل اليت 
من احملتمل أن تظهر كنتيجة النتشار احلضارة اإلسالمية والقانون اإلسالمي بني 

  .)2(السكان، وبذلك سامهت هذه تطوير اجلانب الثقايف يف الدولة 
ه هلذه الدولة كان يهدف إىل خلق وهكذا فإن الشيخ عثمان وبتأسيس

حكومة تنسجم من نقاء العقيدة األصلية ومسوها وخلق جمتمع حيكمه اإلمام 
العادل، وقد بذل هؤالء الثوريون جهدهم ليحققوا ما حلموا به من مثل عليا وخلق 

  .)3(نظاماً اجتماعيا جديداَ يعم بالد السودان الغريب  
  :واملراجع املصادرقائمة 
  :املصادر

، معهد 1تر يجة الشاذيل، طانفاق امليسور يف تاريخ بالد التكرور، : حممد بلو -1
 ).1996(الدراسات اإلفريقية، القاهرة،

تح سيين  ، فتح البصائر لتحقيق  وضع علوم البواطن والظواهر: عثمان بن فوديو  -2
 ).ENS EDITIONS ،)2011، سالو احلسن ، موموين

 ; Ibadan (UL)، 77، 277 ، خمطوط عمدة العلماء :عثمان دان فوديو  -3

Kaduna (LH)،.  

                                                 
  .130- 129املرجع السابق،  ص ص ، عثمان براميا باري -)1(
  .291ص ، إفريقيا،  املرجع السابقتاريخ غرب : فيج جي دي -)2(
  .638املرجع السابق، ص جوزيف كي زيربو، -)3(
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